Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)
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Csodálatos titok

A

mai napon az Oltáriszentségben
valóságosan jelenlévő Jézus Krisztust ünnepeljük. E jelenlét annak köszönhető, hogy az Úr gondoskodott
arról, hogy mennybemenetele után továbbra is itt legyen köztünk. Az utolsó
vacsorán a kenyeret az ő testeként, a
bort pedig az ő véreként adta apostolainak, és megparancsolta nekik, hogy halála és feltámadása emlékezetére
ismételjék meg cselekedetét. Ezt a cselekedetét, felajánlását és áldozatát teszszük jelenvalóvá a szentmisében.
Csodálatos titok számunkra Jézus
megtestesülése. Isten látható emberi testet vett magára, emberré lett, hogy egészen közel kerüljön hozzánk,
emberekhez. De még ennél is csodálatosabb, hogy Isten megjelenik az átváltoztatott kenyérben és borban, hogy
kezünkbe és szívünkbe adja önmagát.
Újra és újra egészen közel akar jönni
hozzánk, hogy bennünk éljen, és ez a találkozás a szentáldozásban valósul meg.
Ekkor találkozik Isten vágya, hogy egye-

süljön az emberrel és az ember vágya,
hogy egyesüljön az Istennel. Ennél közelebb már nem kerülhet hozzánk Isten,
hiszen, amikor a szentáldozásban magunkhoz vesszük őt, akkor valóban bennünk él.
Az Oltáriszentség mai ünnepe sokak
számára inkább a külsőségekről szól és
nagyon sajnálatos, ha valaki számára
csak a külsőségekről. Nagyon dicséretes,
amikor a városok és falvak utcáin díszes
virágszőnyegeket készítenek a hívek,
akik ilyen módon is kifejezik tiszteletü-

ket az Oltáriszentségben jelenlévő
Krisztus iránt. Emellett azonban nem
feledkezhetünk meg arról, hogy az Eucharisztia iránti legnagyobb tisztelet az,
ha magunkhoz vesszük Krisztus testét
a szentáldozásban. Éppen a szentáldozás mutatja azt, hogy a bensőséges lelki
találkozás mindenféle külső megnyilvánulásnál fontosabb. Az Oltáriszentségben Isten választ ad arra az emberi
kérdésre, hogy miként egyesülhetünk
vele. Ha Krisztus testét magunkhoz
vesszük, Isten él bennünk.

Isteni gondoskodás

Az örök élet kenyere

A

U

mai ünnep evangéliuma a csodálatos kenyérszaporítás eseményét beszéli el. A tanítványok azt kérik Mesterüktől, hogy küldje haza a nagyszámú népet, mert a
pusztaságban nincs ennivalójuk az embereknek.
Ők úgy gondolják, hogy ebben a helyzet nincs más megoldás, de nagyon is emberien gondolkodnak. Jézus viszont
tud más lehetőséget, hiszen bárhol is jelenik meg az emberi
tehetetlenség és ütközik leküzdhetetlennek látszó határokba az emberi cselekvésvágy, ott Isten új utakat képes
nyitni. Az isteni gondoskodás egy csoda révén olyan lehetőséget ad, amire az emberek nem is gondolnak, nem is
számítanak. Ennek köszönhetően mindenki bőséggel ehet
a Jézus által megszaporított kenyérből.
Krisztus Teste és
Vére: Úrnapja
Ter 14,18-20
1Kor 11,23-26
Lk 9,11b-17

runk, Jézus Krisztus! Te a kereszten örökre és visszavonhatatlanul odaadtad magadat Istennek és nekünk.
Felajánlásod értünk bemutatott áldozat.
Hittel valljuk, hogy jelen vagy az Oltáriszentségben,
amely az örök élet kenyere számunkra. E titokzatos kenyér
a te áldozatodat teszi jelenvalóvá a szentmisében, hogy lelkünk tápláléka légy.
Élj bennünk szent tested által, hogy életünket a te szolgálatodra és az evangélium hirdetésére szenteljük! Úgy akarunk élni, ahogyan te éltél, és úgy akarunk szeretni
mindenkit, ahogyan te szeretsz minket. A te áldozatodhoz
odatesszük a mi áldozatunkat is, felajánljuk egész életünket
Istennek.
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